MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIII., číslo 5. cena 9,- Kč

KVĚTEN 2015

7. května se u nás konala oslava 70. výročí osvobození Lhenicka americkou armádou – o jejím průběhu v příštím vydání ML

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 6
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 31.03.2015
( V minulém dubnovém ML nebyl otištěn)
Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 57/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.
136/6 o výměře 305 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 80,--Kč/m2
+ náklady s tím spojené.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 3b) Usnesení č. 58/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1050/1 o výměře 1745 m2 a pozemku parc.č. st. 5 o výměře 27
m2, k.ú. Dolní Chrášťany
b) schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1050/1 o výměře 1745 m2 a pozemku parc.č. st. 5 o
výměře 27 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za údržbu na dobu určitou do vyřešení komplexní pozemkové úpravy v Dolních
Chrášťanech.
11 PRO
Usnesení č. 59/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení Obecního zastupitelstva Lhenice č. 8 ze dne 29.06.1995 ve znění „Obecní zastupitelstvo schvaluje
prodej nemovitostí st. plocha p.č. 5 a ost. plocha p.č. 1050/1 v k.ú. Dolní Chrášťany V. Pražákové z Č. Budějovic za cenu
25,--Kč/m2 a náklady spojené s prodejem“
b) ruší Kupní smlouvu č. 18/98 uzavřenou dne 04.12.1998 mezi Obcí Lhenice a paní Pražákovou, České Budějovice
c) revokuje usnesení Zastupitelstva obce Lhenice č. 64 ze dne 03.04.2003 ve znění „Zastupitelstvo obce souhlasí
s prodejem pozemku v k.ú. D. Chrášťany 721/1 díl f o výměře 79 m2, 722/1 díl e o výměře 13 m2 za 25,--Kč/m2 +
náklady s tím spojené“
d) ruší Kupní smlouvu č. 4/2003 uzavřenou dne 16.05.2003 mezi Obcí Lhenice a paní Pražákovou, České Budějovice
e) schvaluje vrácení zaplacených kupních cen paní Pražákové ve výši 7.550,--Kč z KS č. 18/98 a částky 2.300,--Kč z KS
č. 4/2003
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Gregorová) 1 PROTI (Adamec)
Ad 3c) Usnesení č. 60/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht části pozemku
parc. č. 808/31 o výměře cca 440 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 3d) Usnesení č. 61/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí žádost paní Kozlové, Blansko o směnu své nemovitosti parc.č. st. 123 o výměře 95 m2, k.ú. Lhenice
za část nemovitosti parc.č. st. 121/4 o výměře 24,5 m2, k.ú. Lhenice, která je v majetku Městyse Lhenice
b) doporučuje stavební komisi zabývat se výše uvedenou žádostí o směnu.
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 62/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice-Krotký kNN přip. parc. 11/1“ (sloup NN, nové venkovní vedení NN) na pozemku parc.
č. 1414/11 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 960-76/2015 zhotovený firmou
GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.040,--Kč bez DPH.11 PRO
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Ad 4b) Usnesení č. 63/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
na realizaci stavby s názvem „Lhenice – sportoviště, kNN – parc.č. 140“ (kabelové vedení NN, kabelové skříně) na
pozemcích parc. č. 140/2, 140/1, 136/38 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 961110/2015 zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově
neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu
ve výši 4.300,--Kč bez DPH.
11 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 64/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem
Prachatice na zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, kdy výše příspěvku činí 900,--Kč za každý
oznámený přestupek.
11 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 65/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje uzavření dvou Smluv
o umístění
veřejné komunikační sítě s názvem „11010-052219 TM_BTA_Prachatice_PTYLH_OK“ mezi O2 Czech Republic a.s.,
Praha a Městysem Lhenice.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 66/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje pana Petra Pořádka a Mgr. Karla Bicana do
školské rady za Městys Lhenice jako zřizovatele Základní školy Lhenice pro volební období duben 2015 – duben 2018.
9 PRO 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Bican)
Ad 6a) Usnesení č. 67/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na akci „Revitalizace náměstí městyse
Lhenice“, kdy na 1. místě se umístila firma STRABAG a.s., Praha s nejnižší nabídkovou cenou 25.996.612,37 Kč bez
DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou STRABAG a.s., Praha a v případě odmítnutí, uzavřením
smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 68/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„TDI a
koordinátor BOZP – Revitalizace náměstí Lhenice“, kdy na 1. místě se umístila firma
PN OFFICE, spol. s r.o.,
České Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou 597.500,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou PN OFFICE, spol. s r.o., České Budějovice a v případě
odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem v pořadí.
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 69/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Lhenice č.
1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem s účinností do 01.04.2015.
11 PRO
Jednání opustil J. Krtek.
Ad 8a) Usnesení č. 70/6/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje ponechání výše odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva, předsedy výborů a komisí a členy výborů a komisí ve stávající výši.
10 PRO
OA
Výpis ze zápisu č. 7
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 28.04.2015
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 71/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2015.
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 72/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít novou nájemní smlouvu s MUDr.
Věrou Staňkovou, České Budějovice a její nově vzniklou společností s ručením omezeným za stávajících podmínek na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 73/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku parc.č. 136/6 o výměře 305
m2, k.ú. Lhenice manželům Houškovým, Lhenice za cenu 80,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
11 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 74/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části
pozemku parc.č. 1050/1 o výměře cca 300 m2 a pozemku parc.č. st. 5 o výměře 27 m2, k.ú. Dolní Chrášťany s paní
Pražákovou, Praha za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do vyřešení komplexní pozemkové úpravy v Dolních
Chrášťanech.
11 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 75/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht části
pozemku parc.č. 808/31 o výměře cca 440 m2, k.ú. Lhenice s paní Baďurovou, Lhenice
za pachtovné ve
výši 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 4f) Usnesení č. 76/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části
nebytových prostor (bývalá prodejna) včetně sociálního zařízení v nemovitosti čp. 67 v Prachatické ulici ve Lhenicích za
minimální nabídkovou cenu 200,--Kč/m2/rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
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Ad 4g) Usnesení č. 77/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemků parc.č.
84/3 o výměře 278 m2, 81/9 o výměře 451 m2 a 81/4 o výměře 3 596 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za minimální
nabídkovou cenu 1.000,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let.
11 PRO
Ad 4h) Usnesení č. 78/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemku parc.č.
143/1 o výměře cca 4 907 m2, k.ú. Lhenice za údržbu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 79/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů s Jihočeským krajem – Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, České Budějovice, jejímž předmětem je vzájemná právní úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy
navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným výkonem zadavatelských činností na veřejné zakázce „Silnice
II/122-průtah Lhenice“
b) pověřuje starostku podpisem výše uvedené smlouvy.

11 PRO

Ad 5b) Usnesení č. 80/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Svazem měst a obcí
Jihočeského kraje, České Budějovice na pořízení 15 ks domácích kompostérů o velikosti 453 l a 150 ks domácích
kompostérů o velikosti 900 l v rámci projektu OPŽP „Domácí kompostování v Jihočeském kraji“.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Eis)
Ad 6) Usnesení č. 81/7/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávky vybavení ZŠ Lhenice
– dílčí zakázky A) Dodávky vybavení pro zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání na ZŠ Lhenice a dílčí zakázky B)
EVVO učebna a její vybavení pro zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání na ZŠ Lhenice“
b) pověřuje starostku podpisem smluv s vítěznými firmami a v případě odmítnutí, uzavřením smluv s dalšími uchazeči
dle pořadí.
11 PRO OA

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Akce „Ukliďme Česko“ ve Lhenicích
O víkendu 18.4. proběhla na mnoha místech v ČR akce Ukliďme Česko. Také městys Lhenice se
přihlásil jako organizátor k uklízecí akci. U nás proběhl úklid v pátek 17.4. 2015. Do akce se
přihlásila celá naše základní škola a také děti z mateřské školy. Děti z jednotlivých tříd se svými
učiteli se rozběhly po okolí. Prošly celou obec a uklidily poházené odpadky v okolí školy, na nádraží,
okolo rybníka , dále i okolo kapliček křížové cesty a okolo kaple v Brabcích. Akce byla naplánována
v několika etapách. Bohužel, počasí nám nepřálo, začalo silně pršet a tak děti ze druhého stupně
ZŠ musely úklid přerušit. Od půl druhé odpoledne se hlásili dobrovolníci z řad dospělých. Cílem
úklidu pro dospělé byla likvidace letité, stále se rozrůstající černé skládky v katastru Dolních Chrášťan. Byla domluvena i
technika a tak se podařilo tuto černou skládku zlikvidovat. Dalším cílem byla začínající skládka u Lhenic. Dobrovolníků
přišlo i přes nepřízeň počasí 19 a 5 dětí. Na likvidaci černé skládky v Dolních Chrášťanech se podíleli i dobrovolníci u
nedalekých Chvalovic. Během této akce Ukliďme Česko se zlikvidovalo cca 30 tun odpadu. Větší část černé skládky byla
naložena na kontejner strojově, ale přesto 5 tun odpadu bylo zlikvidováno ručně s vytříděním pneumatik, kovů, skla, PET
lahví, plastů aj. Ručně se likvidoval poházený odpad všeho druhu z remízků a keřů kolem cesty, kam by technika
nezajela. Odhad nákladů na likvidaci této černé skládky je 60 000,-Kč. Dovolte mi, abych poděkovala všem
dobrovolníkům, kteří se zúčastnili akce Ukliďme Česko. Ing. Marie Kabátová, starostka

Z akce „UKLIĎME ČESKO“ - v pátek 17.4.

Vyhlášena sbírka na opravu varhan ve lhenickém kostele sv.Jakuba.
Lhenická farnost se obrací na věřící i širokou veřejnost.
Vážení občané Lhenic a okolních obcí, vážení lheničtí rodáci, turisté a návštěvníci,
pokud přijíždíme do Lhenic z kterékoli strany, nelze přehlédnout dominantu městečka – věž kostela svatého Jakuba.
Návštěvníci Lhenic určitě nenechají bez povšimnutí lhenický kostel. Nahlédnou dovnitř a ozve-li se zvuk varhan,
zpozorní a chvíli naslouchají. Aby poslech tohoto „královského nástroje“ nebyl jen hořkou vzpomínkou na rozladěné,
špatně slyšitelné a nyní již i chybějící tóny, určitě nadešel čas tomuto hudebnímu nástroji věnovat důkladnější péči.
Lhenické varhany nepatří mezi historické nástroje - pochází z r. 1953. Ještě mezi námi žijí lidé, kteří si pamatují nejenom
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jejich stavbu, ale i jejich financování, a to převážně místními občany. Přesto již uběhlo přes 60 let jejich provozu a nyní
volají po opravě většího rozsahu. V srpnu roku 2013 praskl hlavní měch a varhany se na nějaký čas odmlčely. V
současné době se v čím dál větší míře objevují další závady. Nechat vše dojít do stádia, kdy nástroj opět nevydá žádný
tón, by určitě nebylo nejlepší vizitkou lhenických občanů – a je již jedno, jestli do kostela vkročíme jednou za život,
jednou za rok, jednou za měsíc, či jednou za týden. Tento hudební nástroj by měl být nadále funkční i pro další generace
a svým krásným zvukem zůstat chloubou lhenického kostela. Naše farnost shromažďuje na svém finančním účtu
prostředky na opravu varhan již delší dobu, ale protože je nyní nutné provést generální opravu nástroje, a na to již
nepostačují jenom naše síly, dovolujeme si obrátit se na vás všechny a požádat Vás o nějaký finanční dar.
Na závěr uvádíme nějaké podrobnosti k opravě. Rozpočet na celou opravu je 498.000,- Kč, zprávu o stavu nástroje
vypracoval organolog českobudějovické diecéze dr. V. Honys (zpráva je vyvěšena v informační skříňce u kostela a na
webových stránkách městyse Lhenice), podle finančních možností je oprava rozplánována na období 3 let, přičemž první
etapa začne již tento rok.
Pro tuto opravu, na doporučení starostky obce ing. M. Kabátové, jsme též zřídili na Krajském úřadě v Českých
Budějovicích podle zák.č.117/2001 Sb. veřejnou sbírku, ke které byl zřízen speciální bankovní účet u České spořitelny.
Podle výše zmíněného zákona byly u veřejné sbírky zvoleny tyto možnosti shromažďování finančních prostředků:
> převodem na bankovní účet
> vložením do zapečetěných pokladniček
> převzetí hotovosti a zápis do sběrací listiny, na které bude razítko farního úřadu a obecního úřadu.
V případě potřeby je možné obdržet „Potvrzení o daru“ jako podklad pro uplatnění odečtení hodnoty daru ze základu
daně - na požádání Vám tento doklad předá pan varhaník (kontaktní telefon: 605 129 674)
Celou akci bude kontrolovat organolog českobudějovické diecéze, památkový úřad z Českých Budějovic, stavební
technik prachatického vikariátu a na financování opravy z veřejné sbírky bude dohlížet Krajský úřad v Českých
Budějovicích.
Číslo účtu veřejné sbírky je: 3857235339 / 0800
Na závěr nám dovolte pouze jediné: všem dárcům velmi děkujeme. Mgr. J. Doubrava, Ing. J. Jelínek.

K historii varhan ve sv.Jakubovi a ke sbírce na nové na počátku padesátých let XX.století.
Ve Lhenicích jsou zmiňovány varhany od neznámého mistra v roce 1763. A dle pamětní knihy městyse Lhenice z roku
1781 byly do kostela nainstalovány od měšťanského varhanáře ze Sedlce Fridricha Semráda. Ty zde vydržely jedno
století a podle farní pamětní knihy sem byly v roce 1877 umístěny varhany od pražského varhanáře Karla Vocelky.
Současny nastroj pochází od kutnohorské firmy Organa z roku 1953. Ve Lhenicích se vypráví historka, že při vyhlášení
měny obešel farář farníky a vybral tolik peněz na varhany, že by se daly pořídit dvoje.
/Podle Vikariátního měsíčníku regionu sv. Jana Neumana „Sv.Jan Prachatický“ – roč.2012, duben – upraveno, kráceno./
Mezi pamětníky oné sbírky na nové varhany (ta prý již probíhala od konce 40.let minulého století) se dochovala písemná
výzva k ní, dokonce veršovaná, od autorky již zemřelé paní Růženy Pelikánové. Vzhledem k tomu, že je velice rozsáhlá
(obsahuje jmenovitě dárce, ale i spolky a zařízení, co finančně přispěli), vybráno z ní jenom o těch, kteří darovali nejvíce
či se zdáli být něčím zajímavými.
„ Chvála sbírce na varhany věčná – sepsala pisatelka vděčná“ – (vybráno – upraveno – kráceno)
My prosíme na varhany
už je máme obehrány.
Jen staré píšťaly zůstaly,
a ty chtějí, bychom k nim
nové přidali.
Aby se tak brzy stalo,
peněz na ně máme málo.
Na dobré lidi se obracíme
o peněžitou pomoc snažně prosíme.
K úctě a slávě Boží
každý rád korunku složí.

I ti rodáci vzdálení
Přispějí nám na střádání..
Věřme, že si na nás vzpomenou
a i z té dálky nám něco věnujou.
Z celé sbírky peněz nejvíce
dal učitel Bumba – a to tři tisíce.
Jak se z toho radoval,
že by na nové varhany hrál.
Jedna paní stařičká
chvěla se již celičká.
Těžko bych já umírala,
kdybych něco peněz nepřidala.

My se o to postaráme
tři sta tisíc nastřádáme.
Vše, co je nám věnováno
dobrovolně je nám dáno.
Všichni dobří příklad dali
deset tisíc darovali.
Pořádali třetí ples
z toho těch deset tisíc Ká-čé-es.
Sem tam nějaké divadlo
jen aby se povedlo.
Zaměstnanci z konzervárny
též přispějí na varhany.

Zvědav každý, zda-li něco dá
náš pan doktor Jandera.
Toho se nikdo nenadál,
když nám pět set korun dal.
Jenom předem žádné hoře
lepších varhan bude snad
jen na Svaté Hoře!
Každá dobrá duše něco dává
Matička Boží je tomu ráda.
Věřte mi to na mou čest,
že to všechno pravda jest.
Jestli se nám korunky nedostanou
v příští sbírce NASHLEDANOU!

(Tuto veršovanou výzvu ke sbírce na varhany jsme již před časem v ML otiskli.)
Tak ke sbírce na varhany přistupovali lidé z našeho Lhenicka, jeho přátelé i rodáci v polovině minulého století. Jak vyzní
sbírka o pětašedesát let později?
Lhenické zastupitelstvo již na 1.etapu opravy varhan odsouhlasilo finanční částku ve výši 50.000 Kč a je zařazena
v rozpočtu obce na rok 2015.
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Foto – varhany na kúru lhenického sv.Jakuba (foto z r.2012)

POZVÁNÍ NA „NOC KOSTELŮ 2015“
Lhenická farnost i Městys Lhenice se připojují k celostátní „Noci kostelů“, jež v českých
chrámech, kostelech i kostelíčcích proběhne v pátek 29.května. Půjde již po několikáté o
setkání lidí dobré vůle ke společnému objevování krásy křesťanských výtvarných i
architektonických pokladů a i o příležitost věřících podělit se s ostatními o svou víru a
osobním obohacováním z ní plynoucí.
Ve lhenickém sv.Jakubovi proběhne „Noc kostelů 2015“ v pátek, 29.května od 19.00 do
22.00 hodin za prohlídky kostela, kůru s varhanami, ba i svatojakubské věže, která ten
večer bude zpřístupněna, a za oficiálního vyhlášení sbírky na opravu varhan.
JB, JM

Diakonie Broumov, sociální družstvo
VYHLAŠUJE

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní ošacení, lůžkoviny, ručníky, záclony, látky, vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky, obuv –
veškerou, nepoškozenou, hračky – kompletní, nepoškozené, menší elektrospotřebiče, knihy
VĚCI KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečistěný vlhký textil ..

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ od soboty 9.5. - 16.5. 2015 ve SBĚRNÉM DVOŘE ve Lhenicích !!!
Možnost informací pro naše občany e-mailem
Na webových stránkách Městyse Lhenice www.lhenice.cz je k dispozici nová služba – „Informace
e-mailem“ (vpravo nahoře).
V případě, že si zde zaregistrujete svůj e-mail, budete na něj dostávat novinky z úřadu.
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

V Pištíně úspěšně proběhlo 1. Fórum Zdravé MAS Rozkvět
V úterý 14.4.2015 uspořádala MAS Rozkvět jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) své první
oficiální
Fórum – setkání obyvatel obcí mikroregionu Chelčicko-Lhenického a Svazku obcí Blata. Cílem setkání byla
společná diskuze nad tématy, které potřebuje region místní akční skupiny (MAS) řešit.
Fórum proběhlo v Pištíně a můžeme říct, že v sále spolkového domu Na Dolánku to bzučelo jako ve včelíně – setkání se
zúčastnilo 75 občanů všeho věku.
Úvodem přítomné přivítali společně s moderátorkou ing. Martou Krejčíčkovou, koordinátorkou Zdravé MAS Rozkvět také
ing. Marie Kabátová, politička Zdravé MAS Rozkvět a starostka městyse Lhenice, a pan Jaroslav Havel, starosta Zdravé
obce Pištín.
Dále se řízení akce ujal pan ing. Petr Švec, ředitel kanceláře NSZM, když přítomným odprezentoval základní informace
o činnosti Národní sítě Zdravých měst ČR a především procesní informace k průběhu fóra.
Účastníci dále pracovali ve skupinách u 8 tematických stolů: 1) Místní ekonomika a podnikání – Zaměstnanost v místě;
2) Životní prostředí – Krajina, příroda, prostředí ...pro život; 3) Sociální prostředí – Sociální služby na dosah; 4) Zdravý
životní styl – Zdraví obyvatel; 5) Místní tradice – Kultura; 6) Vzdělávání a výchova; 7) Venkov a zemědělství; 8) Stůl
mladých.
Díky pestrému složení účastníků, kterými byli především zástupci řady spolků působících v regionu MAS Rozkvět, byly
diskuze u jednotlivých stolů velmi živé. Účastníci fóra neměli zábrany současně se zapojovat do komunikace témat i u
jiných pracovních stolů, formulacích a hlasování o jejich prioritách. Díky facilitátorovi mělo fórum spád a nevytvářely se
nějaké zbytečné prodlevy, na jednotlivé aktivity fóra měli účastníci přiměřený čas. Po cca 45minutové práci jednotlivých
tematických stolů odprezentovali garanti jednotlivých stolů průběh a výsledky jednání na konkrétní téma.
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Nejčetnější návrhy za jednotlivé stoly se pak staly předmětem hlasování – účastníci vybrali celkem 10 nejdůležitějších
otázek, kterými by se měla MAS v následujícím období zabývat. Jsou mezi nimi Obnova vodohospodářské infrastruktury
– protipovodňová opatření, kanalizace; Financování místních spolků; Podpora SDH (sporty, mládež, kulturní akce) a
JSDHO (vybavení, technika); Podpora terénních sociálních služeb (stacionář pro seniory, podpora služeb v domácím
prostředí); Zachování místních tradic; Venkovní posilovny pro mládež, seniory i hřiště pro děti; Motivační program –
třídění odpadů; Úprava školní výukové přírodní zahrady ZŠ Lhenice pro zpřístupnění veřejnosti; Vyšší podpora drobným
podnikatelům prostřednictvím OP 2014-2020 (administrace prostřednictvím MAS); Více kluboven na vesnicích – tento
návrh předložili účastníci Stolu mladých. Moderátorka závěrem informovala o dalších navazujících aktivitách Fóra
Zdravé MAS – ověřovací anketě a také souběžném Fóru Zdravé MAS pro obyvatele obcí regionu MAS na Lipensku,
které proběhne za týden, tedy v úterý 21.4.2015 v Horní Plané.
Účastníci poděkovali za výborné vedení akce ing. Švecovi potleskem. S pozdravem a přáním „ tak za rok znovu na
shledanou“ bylo oficiální jednání prvního Fóra Zdravé MAS Rozkvět zakončeno.
TZ -2015-04-15-MAS-ROZKVĚT
Kontakt na organizátora akce:Ing. Marta Krejčíčková
MAS Rozkvět, z.s. IČ: 26658691
Koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět
Školní 124, 38402 Lhenice www.masrozkvet.cz
e-mail: krejcickova@masrozkvet.cz

Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
CO NÁM NADĚLIL DUBEN 2015 ?
Duben byl v MŠ ve znamení zelené barvy, která podmalovala vstup MŠ Lhenice
do Sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička. V pátek 17.4. jsme se
připojili k akci Ukliďme Česko - děti hledaly a paní učitelky sbíraly, co nepatří do
lesa a městečka, ale do koše…
Na Den Země jsme slavnostně otevřeli Zelený koutek na chodbě, součástí
kterého je i akvárium s rybkami, ty se těší neustálé pozornosti dětí. Téhož
večera proběhla schůzka s rodiči.“ Jak se žije na skládce“ jsme se dozvěděli
v zábavném programu sdružení Cassiopea. Duben jsme uzavřeli vlastnoručně
pokácenou, osekanou ozdobenou a vztyčenou Májkou, lépe řečeno zpěvy
a tanci pod ní.
Za realizaci Zeleného koutku moc děkujeme panu Mírovi Kubínovi a jeho
akvaristickým dovednostem a panu Beranovi za podporu s elektroinstalací.
KV za MŠ

Základní škola
DUBNOVÉ KALENDÁRIUM:
1.4. – účast na vernisáži v Alšově jihočeské galerii na téma „Přišla už pošta?“ v Hluboké nad Vltavou –
v rámci výuky Vv – 22 žáků (viz foto níže)
2. – 3.4. – Velikonoční prázdniny
8.4. – exkurze v Planetáriu v ČB – pro žáky 1. a 2.třídy
8.4. – účast na pěvecké soutěži „Jihočeský zvonek“ – na okresním kole v PT (viz článek níže)
9.4. – exkurze do Prahy – návštěva Národního divadla, „Petřína“, nové trasy metra atd. – pro žáky 5.třídy
10.4. – „O historii hudebních nástrojů“ – přednáška zábavnou formou – ve lhenickém kině – pro všechny třídy ZŠ 1.– 9.
(viz foto níže)
15.4. – divadelní představení „Jan Hus“ – ve lhenickém kině pro žáky 5. – 9.tříd
15.4. – „O šumavských strašidlech“ – beseda se spisovatelem O.Fibichem v ZŠ – ve spolupráci s místní knihovnou – pro
žáky 4. – 6.tříd
16.4. – pedagogická rada – hodnocení 3.čtvrtletí šk.roku 2014/15
17.4. – „Ukliďme Česko“ – účast všech tříd – žáci z nejvyšších ročníků pro déšť v náhradním termínu 20.4.
20.4. a 21.4. – beseda ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ – pro žáky 3.třídy na téma „Škádlení nebo šikana“,
pro 1.třídu „Vím, co smím“
22.4. a 23.4. – účast žáků 9.třídy na přijímacích zkouškách na střední školy
21.4. – „Čarodějný rej“ a diskotéka ve školní družině
23.4. – účast na okresním kole Biologické olympiády kat.C (viz článek níže)
24.4. – „Jarní noc ve škole“ – se soutěžemi a hrami – pro žáky 5.třídy
24.4. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 5.třídy
24.4. – návštěva Muzea loutek v PT – za interaktivní výchovy na téma „Televizní večerníčky“ – pro žáky 1.třídy
27.4. – účast na okresním kole „Biologické olympiády“ kat.D (viz článek níže)
28.4. – „Autobuď“ v ČB – s českobudějovickým Malým divadlem v retro autobusu – po významných místech ve městě –
pro žáky 5. – 7.třídy
29.4. – „Projektový den na škole“ – se zaměřením na dopravní výchovu – s plněním úkolů a pro žáky od 4.třídy s jízdou
zručnosti, za účasti policisty, záchranářky a za využití přístrojů pro nácvik zachování základních životních funkcí
(poskytnuto MAS Rozkvět) – pro žáky všech tříd
30.4. – účast na turnaji škol Prachaticka ve vybíjené – školní družstva sestavena z žáků 4. a 5.třídy
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Naše ZŠ přihlášena do mezinárodní kampaně „Chraňme naše děti“
Jedná se o dopravní výchovu v rámci světového týdne bezpečnosti silničního provozu od 4.5. do 10.5.2015

V dubnových vědomostních a dovednostních soutěžích naši žáci úspěšní
Okresní kolo „Biologické olympiády“ – kat.C - 23.4. v Prachaticích – umístění našich žáků
2.místo – T.Štrobl (9.tř.) – s postupem do krajského kola
6.místo – S.Kunešová (8.tř.)
18.místo – J.Traxlerová (8.tř.)
Okresní kolo „Biologické olympiády“ – kat.D - 27.4. v Prachaticích – umístění našich žáků
4.místo – J.Daniel (7.tř.)
8. – 9.místo – K.Pavlíková (7.tř.)
13.místo – E.Čechová (7.tř.)
Okresní kolo soutěže ve zpěvu „Jihočeský zvonek“ 8.4. v Prachaticích
1.kategorie – duo:
2.místo – E.Hrabětová a M.Kytlicová (obě 5.tř.)
2.kategorie – sólový zpěv: 1.místo – M.Schwingerová (7.tř.)
2.kategorie – dua:
1.místo – M.Kvasničková a M.Schwingerová (Obě 7.tř.)
2.kategorie – tria:
2.místo – A.Halabrínová , M.Kvasničková a M.Schwingerová (všechny 7.tř.)

Den otevřených dveří v naší ZŠ
Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří ZŠ Lhenice“,
který se uskuteční v pátek 29. května 2015 od 14 do 17 hodin.
Poté se v místním kině od 17 hodin ve společném programu „Z pohádky do pohádky“ představí
školní pěvecký sbor Pecka spolu se členy kroužku Rope skipping.

Foto vlevo - z účasti na vernisáži v AJG na Hluboké – 1.4. – foto vpravo - z přednášky „O historii hudebních nástrojů“ ve
lhenickém kině – 10.4.
Více ve fotogalerii na webových stránkách školy www.zs.lhenice.cz
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Hasiči zvou na Jánskou slavnost
v neděli 17. května od 14.00 hod.
Za tradičního průběhu – za účasti hasičských sborů ze lhenického hasičského okrsku, vynášení historických hasičských
praporů, kladení věnce k pomníku padlých na náměstí a průvodu s hudbou za pochodu hasičů na hřbitov s bohoslužbou
v tamní kapli sv. Jana Nepomuckého.
V sobotu 9. května proběhla v Třešňovém Újezdci okrsková soutěž v požárním sportu – o jejím průběhu,
výsledcích, umístění jednotlivých sborů v příštím vydání ML.

Český svaz žen
Pozvánka: Zveme ženy a dívky na DÁMSKÝ KLUB

PLETEME KOŠÍČKY Z PAPÍRU
V úterý 26. května 2015 v 18.00 hodin v dílně základní školy
Přineste si staré noviny a nůžky
--------------------------------------------------------------------

10.5. DEN MATEK – BLAHOPŘEJEME VŠEM MAMINKÁM
7

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
12. ročník 13. května 2015

„Kupte si kytičku“ – tak Vás osloví ženy Českého svazu žen.
Přispějete částkou nejméně 20,- Kč na léčbu proti této zákeřné nemoci.
Děkujeme za příspěvek....

LHENICKÉ STŘÍPKY
Lhenicko se opět po roce zahalilo do květovaného závoje
Prachatický deník 29.4. o tom informoval následovně: „Rozkvetlé třešňové sady proměnily Lhenice na neobyčejné místo.
Nádhera! Zhlédnout je, stojí opravdu za to!“
V plném květu letos byly ve druhé polovině dubna. (Foto druhé zleva - J.Klein)

Májky vyrostly na starém hřišti nad městečkem a u Vejrovského rybníka
Tradici stavění máje na těchto místech ctí jak „Chrastováci“, tak „Vejrováci“. Tak tomu bylo i letos za večera a noci při
přicházejícím prvním máji. Spolu s nimi tady pobyla i další lhenická omladina a nejen ona. Po vztyčení májek došlo
na jejich hlídání za užívání zahřívacích nápojů, pečení prasátka i buřtů na ohni, panující dobré nálady a to až do ranních
hodin, jak káže nepsané pravidlo. (Fota vpravo nahoře– J.Klein)

Zeleň v městečku nejenom ubývá, vysazována je nová
Důkazem toho je nově vysázené stromořadí hlohů pod hřištěm SK „Na Běličce“, u Vejrovského rybníka, též u rybníčka
na Chrastovně pod domkem Danielů na tamním „rynečku“. (Foto vlevo dole –nové stromořadí pod hřištěm SK.)

Sušárna nově osvětlena
Ulice „Na Sušárně“ se dočkala nového veřejného osvětlení. Poprvé se zde nová čtyři sloupová osvětlovací tělesa
rozsvítila večer a v noci ze 17.4. na 18.4. Byla pořízena nákladem cca 100.000 Kč – z toho 45.000 přispěl sponzor SMS
T. Stehlík (Foto dole uprostřed )

Příčka zmizela a vestibul lhenického kina se zvětšil
Tyto úpravy se stihly provézt do zahájení obnovených „Lhenických kláves“. Vestibul dělila příčka, která oddělovala šatnu,
co se nepoužívala. Jejím odstraněním se zvětšil prostor vestibulu, jenž může být využíván pro menší kulturní akce, jako
jsou např.výstavy, besedy, přednášky, schůze „komornější“ promítání atd. Prostor již byl vybaven stolky a pohodlnými
židličkami. Zvětšený prostor vestibulu byl již také využit k výstavce fotografií k 70.výročí osvobození Lhenicka.
(Foto vpravo dole - J. Klein)

Jedna z dominant náměstí v novém
Hotel na náměstí byl majitelem rekonstruován, dostal novou barevnou fasádu, vyměněna byla okna a zmenšen byl jejich
počet, čtyři z nich pak přeměněna v okna „francouzská“ a jedno v přízemí ve vchod do restaurace. K lepšímu se tím tak
hotel zbavil všednosti a typičnosti architektury 70.let minulého století. (Foto první zleva nahoře ) JB, JM
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Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát (díl třetí)
k 70.výročí od konce 2.světové války
1945 – 2015
TO BYLO TENKRÁT, V ČTYŘICÁTÉM PÁTÉM,
NA LHENICKU
„TEN MÁJ BYL PLNÝ ŠEŘÍKŮ
A JÁSOTU A VÝKŘIKŮ…
KDO NOHY MĚL A MOHL JÍT
VOJÁKY PŘIŠEL POZDRAVIT.“
Americký voják – příslušník
26.divize, co 10.5. její část
vstoupila i na Lhenicko
Co u nás předcházelo osvobození

Americký voják - příslušník
94.divize – co v srpnu 1945
její část vystřídala na Lhenicku
„fronťáky“ z 26.divize

Blížil se konec války a i lidé ve Lhenicích a okolí byli netrpělivi svobody a míru. Již koncem dubna zde utvořili „buňku“
pro ustavení Místního národního výboru ve Lhenicích. Povelem k zahájení jeho činnosti stala se odpolední rozhlasová
výzva na pomoc pražskému povstání dne 5.5.1945 v 16.30 hod. Téhož dne se členové MNV (V.Stehlík, MUDr.Jandera,
K.Bok, J.Šrámek, P.Muška, K.Kříž, J.Simota, L.Kuneš, L.Fiala, J.Kafuněk, J.Jaroš, J.Erhart) sešli a povolali velitele
místní německé posádky nadpor.Klukhezla a projednali s ním podmínky příměří. V sokolovně byli ještě ubytováni
maďarští vojáci, kteří na výzvu předali zbraně a munici a také nabídli svou pomoc v případě ozbrojeného konfliktu. Tato
pomoc byla z české strany odmítnuta.
Vojáci 26.divize, 12.sboru Pattonovy 3.americké armády vstoupili na Lhenicko
Bylo jich celkem cca 500, 400 ve Lhenicích, ostatní ve Vodici, Hrbově, Vadkově.
Území Čech bylo již z převážné části osvobozeno, ale kraj zdejší na „odtroubení války“ stále čekal. Lhenicemi táhly
nekonečné kolony uprchlíků a ustupujících německých vojáků. Jihočeským krajem si dále na západ razila cestu Rudá
armáda, z Německa vstoupila na naše území 5.5.1945 armáda Pattonova. Jaká vojska a kdy se ve Lhenicích objeví ? A
tak vyrostla pro uvítání osvoboditelů mezi „Trčků a Šturmů“ slavobrána. Nápis na ní v azbuce dokazoval, že se ve
Lhenicích spíše očekával vstup Rusů od Netolic. Až jednou…A nebyli to Rusové, ale z úplně opačné strany Američané !
Jak vše dle zápisů a vzpomínek nasvědčuje, objevil se prý ve Lhenicích jako první džíp s americkými vojáky, který však
Lhenicemi pouze projel směrem na Netolice. Ve středu 9.5. v dopoledních hodinách, když lidé právě vycházeli z kostela
z bohoslužby, objevily se ve Lhenicích dva americké obrněné vozy. Šlo pravděpodobně o průzkumný předvoj jednotek
Paulovy 26.divize. 10.5. obsadila Lhenice část vojsk 26.pěší divize a to za velikého nadšení a veselí místních obyvatel.
Americké vojsko se ubytovalo po privátech, ale i ve lhenické sokolovně, hotelu, na „zámku“ a i na jiných místech
a i v sousedních osadách. Všude se tancovalo, promítaly se americké filmy, prostě vychutnávala se svoboda...
Mírová slavnost ve Lhenicích na hřišti v lese u hřbitova
Radost z konce války vyjádřili Lheničáci při červencové mírové slavnosti za účasti americké posádky, amerického
velení, zástupců Rudé armády a dalších významných hostí. I za účasti hasičů, veteránů, Sokolů a dalších spolků
z celého okolí a vyzdobených vozů a koní, krojovaných družin a občanstva prošel slavnostní průvod městečkem, aby
vyústil na hořejším hřišti v lese, kde probíhal další program s projevy, vojenskou přehlídkou, sportovními soutěžemi,
tancem. Vyhrávaly i dvě kapely - česká a americká vojenská. Nálada, dle pamětníků, byla skvělá...
Střídání amerických stráží i ve Lhenicích
Postupem času odcházely z jihozápadních Čech prvosledové americké jednotky. K udržování pořádku v prvních
poválečných měsících v okupačních zónách, lépe řečeno na území spojeneckého a suverénního státu, stačily
motorizované a týlové jednotky. A tak i ve Lhenicích v srpnu 45 vystřídali „fronťáky“ z 26.divize vojáci divize 94...
Loučení, loučení...
Na kalendáři se objevil konec října (28.10.1945) a s ním přišlo do Lhenic i loučení s americkými vojáky. Jistě, že se
chlapci z Los Angeles, New Yorku, Chicaga a dalších amerických měst již netrpělivě těšili domů, právě tak, jak netrpělivě
je tam daleko za mořem očekávali jejich drazí. Přesto to byl pro mnohé z nich smutný den a nějaká ta slzička, smíchaná
s tou lhenickou, upadla. Na pobyt ve Lhenicích nezapomněli, o čemž svědčí řada dopisů a pozdravů po návratu domů
adresovaných z různých míst USA právě na Lhenicko. Ani Lheničáci nezapomněli. Pamětníci mají totiž vzpomínky na
americké vojáky hluboko vryté ve svých srdcích.
Nechť i generace příští nezapomenou těch, kteří přinesli do našeho kraje svobodu !
Čerpáno z bulletinu „To bylo tenkrát, v čtyřicátém pátém, ve Lhenicích“ (autor J. Bumba rok vydání 1995)
a dalších zdrojů.
Ze vzpomínek na máj „pětačtyřicátého“
Jen několik vybraných ze všech těch zachycených v bulletinu „To bylo tenkrát v čtyřicátém pátém ve Lhenicích“.
CUKROVÉ SRDCE PRO VOJÁKY
Ze vzpomínek paní Marie Ondrákové, rozené Trnkové ze Lhenic.
Ve Lhenicích se netrpělivě čekalo. Vojáci – osvoboditelé stále nejeli. Čas od času zazněla poplašná zpráva: „Už jedou!“
A tak se vše připravovalo k uvítání. Nakonec se opět ukázalo, že to není pravda. Pokolikáté již!
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Mezi netrpělivě čekajícími byla i skupina krojovaných dětí a v ní byla i holčička s velkým sladkým „cukrovým“ srdcem,
Bodejť ne, vždyť její tatínek byl cukrář! Až jednou, jednou opravdu jeli! A nebylo to od Netolic, jak se i se slavobránou
očekávalo, ale od Vadkova a nebyli to Rusové, ale na džípech s bílou hvězdou Američané. Holčička s cukrovým srdcem
byla najednou v rozpacích. Měla za úkol vojáky podarovat. Ale jak? Srdce měla jen jedno a vojáků tolik…. Za toto uvítání
byly děti odměněny takovými pochoutkami, jako byla čokoláda, žvýkačky, sušenky apod., jako vlastně všichni kluci a
děvčata mávající na americké vojáky ve lhenických ulicích. Dobroty k nim přilétaly z amerických džípů a náklaďáků. Ta
holčička s cukrovým srdcem byla paní Marie Ondráková…
PŘÍJEZD AMERIČANŮ A ZAJIŠTĚNÍ PIVA PRO NĚ
Ze vzpomínek již zemřelé paní Ireny Šlesingerové, rozené Kupkové ze Lhenic..
Příjezd Američanů do Lhenic vidím jako dnes. Vojáci byli celí zaprášení, ale v dobré náladě. Před naší hospodou házeli
dětem čokoládu, různé ovoce atd. Tehdy jsem i já například poprvé spatřila a ochutnala ananas. Měli jsme hospodu a
tak snad proto Američani přišli rovnou k nám. Nechali jsme je umýt a k jídlu jsme jim nabídli knedlíky s vajíčkem a
čerstvým zeleným salátem. Moc jim to chutnalo. V hospodě u nás, jako hosté, nikdy neplatili penězi, ale protihodnotou. A
tak jsme byli v záplavě konzerv, čokolád, mýdel atd. Oblíbili si mojí jednoroční dcerku Bóju a té nosili pamlsky a
nechávali se s ní fotografovat na památku. A ještě jednu vzpomínku mám na Američany. Někdy v červnu, nevím už
přesně kdy, pořádali důstojníci z velitelství večírek, který se konal u paní Marie Kösslové „na zámku“. Žádali nás proto,
jako majitele hospody, kde se čepoval Budvar, o zajištění 1 hl tohoto budějovického piva. Jelikož jsme tam měli známé,
nebyl to problém. Jela jsem tedy s nimi do Budějovic. Ale protože se již Č.Budějovice nalézaly v ruské „okupační“ zóně,
museli jsme na ruském velitelství vyřídit převoz hektolitru Budvaru do zóny americké. Vše se vyřídilo a pivo jsme, ke
všeobecné spokojenosti, přivezli. Navíc jsem musela, jako „od fochu“, sud na zmiňovaném večírku narazit a dále tam
zůstat jako host. Z hostiny si pamatuji již jen to, že jako součást „menu“ bylo i kuře a že se čepoval dovezený Budvar.
Léto rychle uběhlo a američtí vojáci odcházeli s ním. Když odjížděli, vyskočil jeden z nich na zídku mezi Smolíků a námi,
v rukou velkou čokoládu a křičel na mojí malou: „Goodbye, baby!“ To byla poslední slova těch, které jsme měli opravdu
rádi.
AMERIČTÍ VOJÁCI V HOTELU „U HÁLŮ“
(dnes Hotel pod Stráží) – ze vzpomínek již zemřelé paní Marie Peškové, rozené Hálové, lhenické rodačky.
U nás, v hotelu „U Hálů“ byli ubytováni ve všech pokojích američtí důstojníci, ale i vojáci. Měli zde své kuchaře a vlastně
na společné plotně s personálem hotelu vařili každý svá – tak odlišná jídla. Vzpomínám si např. na jejich neobyčejně
nadýchané omelety „z prášku“, které z poloviny byly pro nás nepochopitelně připraveny na sladko (např. se zavařeninou,
jablky), z poloviny s masem nebo uzeninou. A věřte, že to bylo docela chutné. Naopak američtí vojáci „milovali“
bramborové knedlíky se zelím a špekem a typicky český jablečný „štrúdl“. A protože byla u nás i americká komandatura,
měli jsme možnost zasvěceněji pozorovat i vojenská zázemí americké jednotky. Tak například styk s domovem poštou
jim zajišťovala helikoptéra, která pravidelně do Lhenic přilétala. Do mé paměti se na celý život vryla vzpomínka na
slavnostní důstojnický večírek, uspořádaný na rozloučenou s jedním z generálů (jméno si nepamatuji), který odcházel do
Japonska. Na přání důstojníků jsem se oblékla do kroje a na slavnostním podnose jsem mu předala „důstojnický dar“ –
parádní kolt. K této příležitosti mne naučili anglickou báseň a dle reakcí při přednesu a po něm bylo patrno, že pro mne
naprosto neznámý text oplývá zřejmě vtipností. I přes velký odstup času na pobyt amerických vojáků velice ráda
vzpomínám a s jedním z vojáků a jeho rodinou si dodnes dopisujeme.

Foto vlevo: z příjezdu amerických vojáků na lhenické náměstí 10.5.1945 – vpravo: průjezd amerických bojových vozidel
s osádkami pod připravenou slavobránou na náměstí mezi „Trčků“ a „Šturmů“ 10.5.1945.
Američtí vojáci též pobývali v okolních osadách – v Hrbově, Vodici, Vadkově. O tom a o dalších událostech z konce války
v příštím červnovém vydání ML.
JB, JM
Výstavka fotografií z osvobození Lhenicka americkou armádou k 70.výročí ve vestibulu lhenického kina
- její návštěva možná na požádání.

Koukám, jak ten čas letí……….
Vypůjčil jsem si název písničky, kterou zpívá Václav Neckář, když byl ještě hodně mlád. Pro starší
posluchače je tato píseň velice známa. My též koukáme, jak ten čas uběhl, neboť 14.května 2015 oslavíme
malé jubileum, patnácté výročí osazení nového zvonu do lhenické věže. Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak.
Byla to tenkrát veliká sláva. Při této příležitosti bylo též setkání rodáků a tak se bratru shromáždilo ve
Lhenicích okolo dva a půl tisíce občanů. Přijeli rodáci z celé republiky a několik žijících v zahraničí. Poslední
velká sláva, týkající se zvonů, se konala v roce 1928, kdy byly do věže osazeny celkem tři zvony, z nichž dva
byly rekvírovány v roce 1942 pro válečné účely německé říše.
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Oslavného průvodu, v roce dva tisíce, vyzdvižení zvonu a bohatého programu, který trval od pátku až do
neděle, se zúčastnily všechny složky, škola, sportovci, pozvání přijalo spousta hostů, souborů a tak se
plánovaný program vyplnil do puntíku. Jen různorodých souborů se od pátku do neděle vystřídalo
čtrnáct,byla možnost si vybrat soubor podle žánru. I nedělní dopolední jarmark přispěl k dobré pohodě. Nyní
několik vzpomínek k vlastnímu svěcení zvonu a jeho vyzdvižení do věže. Dvacátého června 1998 byla
založena nadace „Zvon pro třetí tisíciletí“ s tím, že bude provedena finanční sbírka pro nový zvon. Založení
nadace se zúčastnilo padesát čtyři občanů. Do fondu přispívali všichni - občané, sponzoři, spolky, obecní
úřad, od stokoruny až po desetitisíce. Celkem bylo vybráno 496 000 Kč. Zvon odlila firma TomáškováDytrychová z Brodku u Přerova a ke konci roku 1999 byl zvon dopraven do Lhenic panem Jaroslavem
Jindrou a vystaven až do vyzdvižení v kostele. Zvon byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, na zvonu jsou
odlity ozdobné reliéfy včetně nápisu:“ Zvon byl pořízen LP 2000 na základě sbírek osadníků,farníků a
podnikatelů.“ Okázalé slavnosti ze zúčastnili zástupci obecního úřadu v čele se starostou p. Čechem
Vlastimilem, z církevní strany domácí farář Tampír Jan, diecézní biskup Antonín Liška a mnoho dalších
církevních hodnostářů. Dlouho trvajícím potleskem byl odměněn páter Václav Klíma, který dlouhodobě
působil ve Lhenicích. Slavnostní okamžik nastal v neděli před pátou odpoledne, kdy po zavěšení nového
zvonu zazněly jeho první tóny a za chvíli jej doprovodil „domorodec“ Jakub. Neskonalé úsilí všech bylo
dovršeno. Nelze v krátkosti popsat dění kolem této slavnosti, zaplnilo by to celý měsíčník. Tento článek je
jenom vzpomínkou na patnácté výročí.

Foto – vyzdobený zvon „ sv. Jan“ před vyzvednutím do věže

Foto – zvon „sv. Jan vsazován do věže sv. Jakuba

D o v ě t e k:
Mládeži, vy, kteří jste se narodili na přelomu milénia a vaše stáří se krásně pamatuje dle letopočtu, dostáváte nyní
občanské průkazy a začínáte pohlížet (doufejme) na život jiným pohledem. Víte, na jaké vlně byste dneska byli, kdyby
nebylo děvětaosmdesátého roku? Mnozí z vás by odložili pionýrské šátky, oblékli modré košile se znakem SSM na
prsou, možná i zpívali budovatelské písničky a stále byste měli na paměti, že od nás na západ žijí imperialisté. Možná by
nebylo ani svěcení zvonu. Dnes je jiná doba, dříve se nadávalo na režim, dnes je to stejné, ba ještě horší, nadává se na
politiky, zloděje, ale výsledek je nula. Dříve se „přemisťovalo“ (kradlo) v malém (na fušky), dnes je to v milionech a
miliardách a nikdo není vinen. Mládeži, vy si místo zpívání budovatelských písniček dáte „čvaňho“, i když někteří z vás
ještě neopustili školní lavice. Každý si zařizuje život podle sebe. Nejen vám, patnáctiletým, ale i ostatním teenagerům
přeji hodně zdaru a ať se vám v životě daří.
Jan Machart

Z kulturního dění u nás
Klávesfest 2015 ve Lhenicích
Nad výkony u kláves se o víkendu tajil dech
Prachatický deník 4.5.2015 ) - Leona Frohlichová (kráceno)
Po deseti letech se do Lhenic vrátily klávesy, celorepubliková přehlídka hráčů na klávesové nástroje. Do
Lhenic se tak na tři dny sjelo 45 hráčů z celé republiky, aby ukázali, co všechno s klávesami dokáží. A
rozhodně bylo o co stát, dech se doslova tajil, když na pódium vystoupili nejmladší hráči a pustili se do
obtížných a světoznámých skladeb.
Mezi nimi např. i devítiletá Linda Brožová z Třemošné. Její výběr pochválil i Eduard Spáčil, garant
přehlídky a profesor plzeňské konzervatoře. „Je obdivuhodné, že si malá holčička vybrala takové dílo a
naučila se dvanáctiminutovou skladbu,“ poznamenal.
Ten zároveň i odpověděl na otázku, zda je důležité, aby ti, kteří chvílemi předváděli doslova kouzla u kláves, uměli hrát i
na klavír. „Od začátku by měli umět zahrát na klavír. Pokud ne doma, tak alespoň při výuce,“ řekl.
Svým výkonem překvapil i porotu dvanáctiletý muzikant Václav Hoidekr z Prachatic, který byl mezi šesti účinkujícími,
kterým bylo porotou předáno zvláštní ocenění i přesto, že se jednalo o přehlídku a žádná první místa se neudělovala.
Pochvalou nešetřila ani starostka Lhenic Marie Kabátová: „Jsme samozřejmě rádi, že se k nám klávesy zase vrátily.
Mimo jiné to dostává i Lhenice do širšího povědomí. Navíc, opravdu to stojí za to přijít si poslechnout, co děti na klávesy
umějí,“ uvedla se slovy, že navíc je ve Lhenicích i pobočka základní umělecké školy, a tak mají děti, které ji navštěvují,
možnost poslechnout si i své malé kolegy z celé České republiky.
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Před dvaceti roky zahájil tradici celorepublikových přehlídek hráčů na klávesové nástroje Jan Markovec. Bylo to rok poté,
co se klávesy dostaly jako obor do nabídky ZUŠ Prachatice a v době, kdy v České republice podobné možnosti setkání
a prezentace neexistovaly. A tak vznikly Lhenické klávesy. Na letošní přehlídce se organizačně podíleli i někteří úspěšní
účastníci předchozích ročníků. Mezi nimi například i Tomáš Stiborek. Jan Markovec, zakladatel přehlídek hráčů na
klávesové nástroje v České republice, za přínos tomuto oboru dostal před nedávnem i ocenění při celostátní soutěži v
Brně. „Klávesfest je nový v tom, že se už jedná vyloženě o přehlídku, zatímco Lhenické klávesy byly pořád ještě o
zlatých, stříbrných a bronzových pásmech, která v dětech budovala určitou rivalitu,“ poznamenal před přehlídkou Jan
Markovec. Ten sám byl v sobotu, soudě podle jeho rozzářené tváře, s přehlídkou spokojený. „Jsou tu děti z celé
republiky,“ poznamenal.
Přehlídka začala v pátek odpoledne (1.5.) a lhenickým kinosálem zněly skladby až do neděle (3.5.)
(Účinkující byly děti z Brna, Českých Budějovic, Nitry, Olomouce, Plzně, Podbořan, Prachatic, Třemešné a
Znojma – pozn.red.)

Klávesfest 2015 – Lhenice 1. - 3.5.

Zveme vás do kina...
15.5. od 19.00 hod. - „ZEJTRA NAPOŘÁD“ -

film ČR

Kinoreport
V sobotu 25.dubna proběhlo promítání filmu Walk The Line, který se nám
snažil přiblížit hudebníka Johnnyho Cashe. Nadregionální chlapecká skupina
The Podzemnix si pro nás připravila i několik jeho písní pro prohloubení
zážitku z filmu. Film byl předposledním z cyklu hudebních filmů, mapujících
historii Blues v hollywoodském stylu.
Posledním promítaným filmem z tohoto cyklu
byl v sobotu 9.května film "CBGB: Kolébka Punku", popisující historii legendárního
hudebního klubu, který je spojován se zrodem tohoto stejnojmenného hudebního
žánru. Před červencovými a srpnovými venkovními projekcemi, které se budou konat
na Lhenickém náměstí, to bylo poslední promítání kinematografické iniciativy.
foto z Kinoklubu Lhenice z představení „Walk The Line“ - před ním vystoupila skupina „Podzemníci“ – 25.4.
.Jak návštěvnost jarních promítání, tak kladné ohlasy nás zbavují pochybností o tom, zda byl dobrý nápad něco
takového uspořádat. Děkujeme všem za návštěvy kina a doufáme, že to pro všechny byl příjemně strávený čas.
Aktuální program plánovaných letních projekcí najdete již brzy mimo běžných plakátovacích ploch také na internetové
adrese www.kinoklublhenice.cz
S pozdravem, Ing. Petr Šandera
termíny letního promítání !!!!!!
4. a 18. července
1. a 15. srpna

Dětské divadelní představení
ve lhenickém kině v neděli 21.6. od 14.00 hodin
ke Dni dětí

DĚTSKÝ KABARET
Klauni Fany a Tom mají pro své kamarády připraveno
spoustu písniček, legrace a soutěží,
které nenechají žádné dítě sedět....
DĚTI VSTUP ZDARMA !!!

IR
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Stíny Lhenicka
V průběhu uplynulých dvou měsíců jsme evidovali přečin zanedbání povinné výživy ze strany otce, který si vyživovací
povinnost na svého syna neplní déle než tři roky a dluží tak matce bydlící ve Lhenicích více než 100 tis. korun. Ke
krádeži pochozových plechů a elektromotorů došlo v areálu chemického střediska a majiteli vznikla jednáním dosud
nezjištěného pachatele škoda ve výši 10 tis. korun. Podezření z výtržnictví, nebezpečného vyhrožování se zbraní,
poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí jsme sdělili mladému muži ze Lhenic a postoupili věc na státní
zastupitelství.
Na Sídlišti SNP mělo dojít k fyzickému napadení mezi osobami a zranění jedné z nich. Věc byla zadokumentována jako
přestupek proti občanskému soužití a postoupena k projednání ke komisi Úřadu Městyse. Ta by měla řešit také slovní
urážky a napadání mezi sousedy z bytového domu na tomto sídlišti, stejně jako fyzické napadení ve firmě sídlící v areálu
bývalého JZD. Oba případy byly kvalifikovány jako přestupky proti občanskému soužití. Přestupek proti majetku se
škodou 500 Kč, poškození krytu požárního hlásiče na budově úřadu, byl dle příslušných zákonných ustanovení odložen,
neboť osoba přestupce za své jednání není odpovědná, nedovršila patnácti let věku. Dva přestupky v dopravě byly
vyřešeny uložením pokuty v blokovém řízení. Dopravní nehodu u Vadkova, kde byl řidič pod vlivem alkoholu, řeší
policisté Dopravního inspektorátu v Prachaticích.
I v tomto měsíci jsou plánovány akce na kontrolu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, na kontrolu
rekreačních objektů a na podávání alkoholu mladistvým. Npor. Ivo Čech – zástupce oddělení Policie ČR

Násilník hrozil mačetou, pak s ní rozbil sklo
Pro Prachatický deník mluvčí policie ČR Martina Joklová uvedla:

( kráceno)

Lhenice – muž (34 let) z Budějovicka si přijel začátkem dubna vyřizovat účty do Lhenic. Zastavil u Škody „Octavie“ a
jejího řidiče ohrožoval mačetou, nadával mu a vyhrožoval zabitím. Poškozenému se podařilo zavřít dveře a odjet. Avšak
u křižovatky musel dát přednost jinému vozidlu, a tak ho agresor dohonil a mačetou mu rozbil skleněnou výplň pátých
dveří vozidla. Poté se řidiči Octavie podařilo ujet.
Ke zranění naštěstí nedošlo, škoda činí 6.000 Kč. Pachatel je podezřelý z nebezpečného vyhrožování, poškození cizí
věci a maření úředního rozhodnutí.

Z redakční pošty
Maminky, nejen s miminky.
Možná už to víte, ale pokud ne, tak vězte, že hastrmánek, zvaný Ferda Vejrováček, už se vrátil ze svého zimoviště opět
do služby na své místo, na malém vejrovském rybníčku.
Také na obou rybnících jsou k vidění divoké kačenky.. Jeden z párů sem zalétá odjinud, možná, že je utvořen z minulých
zdejších „rodaček“, které vždy se zimou zmizely beze stopy.
Jeden pár je ale čerstvě dosazený, tak jako v minulých letech, kým jiným, než Pavlem Machartem. Co by pro děti a
nejen pro ně neudělal.
Problémem ale budou volně pobíhající psi.
Prosíme chovatele, ohlídejte si své miláčky. Kačky tam nejsou pro žádný zisk, ten ještě nikdy nepřinesly. Jsou tam jen
pro radost a nejen dětskou. Jejich přítomností nejsou rybníky jen mrtvou hladinou, ale žijí.
Na závěr přání všeho dobrého, hlavně pevného zdraví – majitelce hastrmánka paní Janě Machartové k jejím kulatinám.
Jana Vaněčková

SPORT NA LHENICKU
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice
Dne 21. 3. 2015 byl volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice pozván již tradičně na turnaj v Nové Bystřici, kde o vítězství
soupeřilo sedm družstev. Za Hogo Fogo Lhenice bojovali Gábi Maháková, Jana Trnková, Pepa Vilímek, Richard Štengl a
Marek Vincik. Přestože bojovali pouze v pěti, získali pro náš klub krásný pohár za třetí místo, za což jim patří náš dík.
Lépe se umístilo pouze družstvo domácích Bystřice Bellatex na místně prvním, na druhém pak družstvo z Žimutic a za
našimi bojovníky pak ještě družstva z Úval u Prahy, Jindřichova Hradce, Bystřice – Jitrnice a Bystřice – Mladá krev.
O Velikonočním pondělí se již po třetí konal turnaj pro zájemce ze Lhenic a okolí. Sportovního klání se zúčastnilo pět
družstev, na prvním místě se umístilo družstvo s názvem „Demolice“ ve složení: Lucka Prennerová, Magda Kimmelová,
Míša Mahák, Pepa Prenner, Pája Prenner, Jarda Mrkvička, na druhém místě družstvo z Netolic (Marie Bártová, Jiřina
Borovková, Jindra Šandová, Iva Vošková, Petr Vincik, Pepa Vojtíšek), třetí místo obsadilo družstvo „Myslivci“ (Iva a
Janča Trnkovy, Jarda Houška, Zdeněk Grill, Richard Štengl, Zdeněk Mrázek), na čtvrtém místě se umístilo družstvo ze
Ktiše (Ilča a Vendy Mikešovy, Gábi Maháková, Pavel Prenner, Vašek Pilát, Peťa Vincik), páté bylo družstvo „Bytovka“
(Marcela Houšková, Jana Žáková, Markéta Cabajová, Líba Strnadová, Pepa Vilímek, Pepa Houška). Při turnaji vládla
přátelská a sportovní atmosféra, o kterou se zasloužili i diváci, kteří přišli povzbuzovat volejbalisty. Děkujeme všem, kteří
místo pomlázky trávili Velikonoční svátek s námi u sportu a těšíme se na hojnou účast i příští rok.
Do třetice se zúčastnilo místní volejbalové družstvo přátelského utkání s hráči z Vidova, jak již je letitým dobrým zvykem.
Zahrát si jeli Gábi Maháková, Lucka Prennerová, Lenka Hromadová, Míša Fouňová, Petr Vincik, Michal Mahák, Pepa
Vojtíšek, Petr Sládek, Jarda Houška. Hráli s plným nasazením, zvítězili ve většině odehraných zápasů, občerstvili se
v tamní hospůdce a ve zdraví se vrátili do Lhenic.
Členové volejbalového klubu Hogo Fogo Lhenice zvou srdečně všechny příznivce volejbalu, aby přišli
povzbuzovat domácí družstvo na „Májový“ turnaj, který se bude konat 16. 5. 2015 na venkovním hřišti u školy.
V případě nepříznivého počasí se odehrají zápasy v tělocvičně, občerstvení bude jako vždy zajištěno.
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Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Soutěže za zelenými stoly na Prachaticku dohrány
Soutěžní ročník 2014/15 je již minulostí.
Týmy Sokola mohou beze změn ve svých soutěžích v RP-I, RP-II i RP-III pokračovat i v následujícím soutěžním
ročníku 2015/16, vzhledem ke konečným umístěním v nich. Přeborníkem okresu s právem postupu z RP-I do
krajské soutěže Libín Prachatice D, sestupujícím z RP-I do RP-II Tatran Volary, vítězem RP-II s postupem do RP-I
Šumavan Vimperk B, sestupujícím do RP-III SK Rohanov, vítězem RP-III Slavia PT-C s postupem do RP-II,
posledním v RP-III Křišťál Lenora C bez sestupu.
Konečné umístění Sokola Lhenice A v tabulce v RP-I (v regionálním přeboru)
- sout.roč. 2014/15 (10 účastníků) – 4.místo – 18 zápasů – 10 výher, 2 remízy, 6 proher – 185:139 – 40 bodů
Konečné umístění Sokola Lhenice B v tabulce RP-II
- sout.roč.2014/15 (9 účastníků) – 8.místo – 16 zápasů – 2 výhry, 2 remízy, 12 proher – 103:185 – 22 bodů
Konečné umístění Sokola Lhenice C v tabulce RP-III
- sout.roč.2014/15 (9 účastníků) – 8.místo – 16 zápasů – 2 výhry, 0 remíz, 14 proher – 69:220 – 20 bodů
Nejlepší umístění hráče Sokola Lhenice A ve dvouhrách v RP-I v sout.roč.2014/15 ve dvouhrách mezi 43 hodnocenými
hráči: Miloslav Špán – 10.místo - úspěšnost 70%.
Nejlepší umístění dvojice Sokola Lhenice A v sout.roč.2014/2015 - ve čtyřhrách v RP-I mezi 17 hodnocenými dvojicemi:
Miloslav Špán – Martin Pixa – 4.místo - 70%.
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v tomto vydání ML neuvedeny informace o jednotlivých dohrávaných
zápasech Sokola v příslušných soutěžích (v RP-I, RP-II, RP-III) v sout.roč.2014/2015. Možno je nalézt, jako všechny
odehrané ve všech kolech, na web.stránkách: stis-ping-pong.cz .
JB, JM

Úspěch tenisové omladiny Sokola na turnaji ve Volarech
(Podle PT Deníku – kráceno)
DDM Volary a oddíl stol.tenisu Tatranu Volary uspořádaly 18.4. turnaj ve stolním tenise pro žákovské kategorie chlapců a
děvčat. Kategorie chlapců čítala dvacet hráčů a ti byli rozděleni do tří skupin. Z každé postupovali první dva, kteří
vytvořili finálovou skupinu o šesti, kde se střetli systémem každý s každým na tři vítězné sety, aby prokázali, že s pálkou
již toho umí hodně. V této kategorii patřila první tři místa Lhenickým, a to v tomto pořadí:
Radek Sivera, 2. Adam Sivera, 3. František Traxler.

FOTO zdroj: http://prachaticky.denik.cz/ostatni_region/mladeznici-o-pohary-za-zelenymi-stoly-20150424.html
- vlevo: turnaji chlapců vládli Lheničáci – zleva A.Sivera, vítězný R.Sivera, Fr.Traxler – foto vpravo: představili se
i ti nejmenší – na fotografii lhenický Milan Halabrín.

O Sokolu dávají na turnajích vědět i zkušení stolní tenisté
(Podle Prachatického deníku ze 17.4. – kráceno)
Na Memoriálu Ludvíka Demčáka 11.4. ve Ktiši obsadil 2.místo Milan Špán ze Sokola Lhenice, který prošel vyřazovacími
utkáními ve skupině i v té nadstavbové o šestnácti postoupivších, aby celkově našel jediného přemožitele v Janu
Cipínovi z Českokrumlovska, který si ze Ktiše odvezl prvenství. Na 3.místě se umístil Jaroslav Steinbach z Tatranu
Volary.
JB, JM
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Co nového ve lhenickém SK
A tým v I.B tř. sk.B
Do měsíce dubna (4.4.) měl A tým vstoupit utkáním doma s Kestřany, ale pro nezpůsobilou hrací plochu bylo přeloženo
na 30.4., aby poté zahájil sérii tří vítězných zápasů v řadě (12.4.- ve Čkyni 2:3, doma 18.4. se Stachami 1:0 a 25.4.
v Bělčicích 1:3). Těmito výhrami ztrácel ze 4. místa vyrovnané tabulky pouze tři body na Osek B na prvním místě.
Prvomájový prodloužený víkend nabízel A týmu v dvojzápase doma velkou šanci bodově se dotáhnout na lídra skupiny B
– oseckou rezervu. Tu však promarnil. Nejprve v dohrávce ze 4.4. nebodoval 30.4. s Kestřany při prohře 1:3, aby hned
poté (2.5.), pouze remizoval 0:0 s Lažištěm B a tak z nabídky šesti bodů uhrál pouze jediný, za zklamání z obou
výsledků i z předvedené hry. Jak si náš A tým povede dál? Složit reparát může ve třetím domácím utkání v řadě 9.5. se
Štěkní (po uzávěrce ML)

B tým v OP Prachaticka
V dubnu rezerva SK Ktiš/Lh.B nejprve ještě dohrávala dva zápasy ve skupině B před již vybojovaným postupem do
skupiny OP o postup a to 5.4. doma s Dubem vítězně (7:0), a 11.4. v Husinci s těsnou prohrou 1:0. Poté již vstoupila
mezi desetičlennou „elitu“ OP, kde se jí zatím nedaří – tři zápasy – tři prohry (z jejího pohledu ve Volarech 2:6, 26.4.
doma s Vacovem B 2:4 a 2.5. ve Zdíkově 0:2).
V dubnu do soutěží mistr. jara vstoupili i naši benjamínci – do OP přípravek st. a do OP minipřípravek.
Mistrovské zápasy v dubnu a v počátku května - A týmu v I.B ve sk.B:
16.kolo – 30.4. – SK Lhenice – Kestřany 1:3 (0:1) – dohrávka z 4.4. – br.za Lh.: M.Mahák
17.kolo - 12.4. – Čkyně – SK Lhenice 2:3 (1:1) – br.za Lh.: J.Mrkvička 2, M.Mahák 1
18.kolo – 18.4. – SK Lhenice – Stachy 1:0 (0:0) – br.za Lh.: J.Mrkvička 1
19.kolo – 25.4. – Bělčice – SK Lhenice 1:3 (1:2) – br.za Lh.: J.Mrkvička 1, R.Iliev 1, J.Beran 1
20.kolo – 2.5. – SK Lhenice – Lažiště B 0:0
Umístění SK Lhenice v I.B tř. sk.B (14 účastníků) k 3.5.: 4.místo – 20 zápasů – 10 výher, 4 remízy, 6 proher – skóre
33:29 – bodů 34.
Mistrovské zápasy v dubnu a v počátku května - B týmu v OP ve sk.B – dohrávky:
13.kolo – 5.4. – SK Ktiš/Lh.B – Dub 7:0 (1:0) - br.za Ktiš: P.Lukšovský 3, R.Iliev 2, Vl.Burda 1, J.Beran 1
14.kolo – 11.4. – Husinec – SK Ktiš/ Lh.B 1:0 (1:0)
- ve skupině o postup:
1.kolo – 18.4. – Volary A – SK Ktiš/Lh.B 6:2 (2:1) – br.za Ktiš: P.Prenner st.1, M.Kanaloš 1
2.kolo – 26.4. – SK Ktiš/Lh.B – Vacov B 2:4 (1:3) - br.za Ktiš: J.Růžička 1, J.Sura 1
3.kolo – 2.5. – Zdíkov - SK Ktiš/Lh.B 2:0 (1:0)
Umístění SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP o postup (10 účastníků) k 3.5. – 10 místo – 11 zápasů – 1 výhra, 2 remízy, 8 proher
– skóre 17:26 – bodů 5
Mistrovské zápasy v dubnu a v počátku května - přípravky st. v OP:
13.kolo – 6.4. – Vimperk B – SK Lhenice 22:2 (10:1) – br.za Lh.: A.Stehlík 1, P.Bláha 1
14.kolo – 22.4. – SK Lhenice – Vl.Březí 1:10 (1:4) – dohrávka ze 4.4. – br.za Lh.: Š.Trnka
15.kolo – 12.4. – Čkyně – SK Lhenice 8:0 (4:0)
16.kolo – 18.4. – SK Lhenice – Stachy/Zdíkov 1:11 (1:3) – br. za Lh.: A Stehlík 1
17.kolo – 21.4. – Netolice – SK Lhenice 4:1 (1:0) – br.za Lh.: V.Podlešák 3, M.Halabrín 1
Umístění SK Lhenice v tabulce OP Přípravek st (13 účastníků) k 3.5. – 12 místo - 18 zápasů – 2 výhry, 0 remíz, 16
proher – skóre 45:158 – bodů 6
Mistrovské zápasy v dubnu a v počátku května - minipřípravky v OP:
9.kolo – 22.4. – SK Lhenice – Tatran PT-C 10:2 (3:1) – vložený zápas – br.za Lh.: A.Stehlík 3, Š.Trnka 3, A.Kanalošová
2, A.Kuneš 1, J.Berger 1
10.kolo – 29.4. – Turnaj ve Vacově - 1.zápas: Vacov – SK Lhenice 6:5 (4:2) – br.za Lh.: A.Stehlík 4, Š.Trnka 1,
- 2.zápas: SK Lhenice – Stachy/Zdíkov 18:6 (10:2) – br.za Lh.: A.Stehlík 9, J.Berger
3, A.Kanalošová 2, Š.Trnka 2, M.Šístek 2
Umístění SK Lhenice v OP přípravek ml. (8 účastníků) k 3.5. – 4.místo – 17 zápasů – 9 výher, 1 remíza,
7 proher – skóre 152:115 – bodů 28
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v tomto vydání ML není rozpis zápasů na květen a počátek června
uveden. Možno jej sledovat ve skříňce SK u pivnice U Vašků, v hospůdce v sokolovně či ve vývěsní skříňce u vchodu na
hřiště SK.

70

Ze společenského klubového dění

V prvních májových dnech oslavil „sedmdesátku“ pan Václav Hůrský (nar. 5.5.) – bývalý hráč, trenér
mládeže v našem SK a věrný příznivec našeho týmu. Při mistr. utkání SK Lhenice – FK Lažiště B (2.5.) mu
byl prezidentem SK Pavlem Boškou a hospodářem klubu Petrem Trnkou s blahopřáním předán věcný dar.
Do dalších let přejeme Václavovi především pevného zdraví a pokračujícího životního elánu, též další
zachované přízně lhenickému SK.
JB, JM
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INZERCE


Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení
od Staňka a drogerie za super ceny.Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.



Prodám stavební parcelu v katastru Lhenice - o výměře 8199m². Bližší info pí. Hronová
tel: 602 858 934



PRODÁM ZAHRADU – možnost stavební parcely ulice Netolická Tel:



Prodám nové povlečení na dvě postele v původním obalu – několik vzorů. Za poloviční cenu.
Dále Prodám jídelní servis, včetně polévkové mísy a misek. Celkem 40 ks. Dále prodám
prošívané deky a polštáře plněné husím - ručně draným peřím. Mob: 737 059 820



Prodám družstevní byt 2KK s balkónem ve Lhenicích, sídliště SNP. Byt je po rekonstrukci,
částečně vybaven. Tel: 736 759 786



Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714

606 235 281; 607 169 968

Aktuální nabídka:
Poslední volné byty - II. etapa v býv. MŠ (spodní pavilon) s možností částečně splácet
formou nájmu! Využijte příležitost a objednejte si nezávaznou prohlídku těchto zajímavě
řešených bytů - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí.
Aktuální nabídka na: www.haloreality.cz
Šití Romana Bukovská – zakázkové šití oděvů a prádla, šití a prodej bytových doplňků (prodej dětských
tepláčků, softshellových kalhot, zimních čepic...) Na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ
poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního,
pracovního a správního práva, např. Sepisování listin, zastupování před soudy a jinými orgány,
právní rozbory, obhajoba v trestním řízení, zakládání obchodních společností apod.
w.w.w.advokati-krumlov.cz
JUDr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796 Tel: 723042218
schonova@advokati-krumlov.cz Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92,
Lhenice
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE

Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz

Chůva pro vaše děti Alena Tampierová
Hlídání miminek, batolat, předškoláků.
Pohybové hry v přírodě i v interiéru. Rukodělné činnosti.
Se mnou se vaše děti nenudí a jsou v bezpečí. Tel: 608 532 262
Zkoušky z profesní kvalifikace:Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
Živnostenské oprávnění: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a další živnostenská
oprávnění související s péčí o dítě.
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky
a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad
Městyse,
384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks
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